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Wij wensen
iedereen een fijne
en zonnige vakantie
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250
Foto: Frans de Vries

OERwandeling rond de Havelterberg
Het OERmuseum organiseert een OERwandeling rond de Havelterberg op
zaterdag 4 augustus 2018. Start om 14.00 uur bij het informatiecentrum,
Helomaweg 16 van de toegangspoort Holtingerveld. De wandeling met een
ervaren gids duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij de schaapskooi.
De toegangspoort vindt u net
ten noorden van Havelte aan de
doorgaande weg richting WapseFrederiksoord-Vledder. Er is een groot
en gratis parkeerterrein. De gids van
het museum wacht de groep op bij het
glazen informatiecentrum.
De excursie voert over de
adembenemend mooie Havelterberg,
langs groepen grafheuvels en
prachtige hunebedden. Daarnaast ziet
u in het gebied nog diverse sporen
van de Tweede Wereldoorlog, zoals

Adverteren?
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bomkraters, plaatsen van hangars en
een landingsbaan. Op deze historische
plekken ontwikkelen zich bijzondere
natuurwaarden.
De kosten zijn € 4,00 p.p. (kinderen
betalen € 3,00), graag ter plaatse aan
de gids te voldoen met gepast geld.

0521 34 46 54

VERKOOP GAZONMAAIERS
-Nieuw én gebruikt
-Groot assortiment op voorraad
-Advies op maat
-Inruil en bezorging mogelijk

Deze wandeling kan ook op verzoek
worden gelopen. U kunt zich daartoe
aanmelden als groep. Mail naar
wandelingen@oermuseum.nl.
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Ook voor onderhoud, reparatie
én verhuur bent u bij ons aan
het juiste adres:
Lindenlaan 54a te Uffelte
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De volgende Kei verschijnt op 5 september 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 29 augustus
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: klachten@uwverspreider.nl

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73.
Behandeling volgens afspraak.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Zo. 5 aug.
Zo. 12 aug.
Wo. 15 aug.
Zo. 19 aug.

Havelte
Havelte
Molenhof
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Zo. 26 aug.
Zo. 2 sept.

Havelte
Uffelte

10.00 uur
10.00 uur

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT,
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308
06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Ds. C. Huisman uit Meppel Kindernevendienst
Ds. V. Top
Kindernevendienst
Ds. A. Westra
Ds. A. Westra	Speulkoeledienst m.m.v. Popkoor Voices4U uit
Havelte, kindernevedienst
Ds. V. Top
Kindernevendienst
Ds. A. Westra

Fiets3daagse 4-6 september

OERwandeling Diever

Pro Rege afd. Havelte organiseert - onder auspiciën van de Stichting
Fietsevenementen PIT PRO REGE - voor de 22e keer een fiets3daagse van 4 tot
en met 6 september 2018.

Het OERmuseum organiseert
wederom een OERwandeling rond
en in Diever op zaterdag 4 augustus
2018. Start bij het Oermuseum, Brink
7 te Diever om 14.00 uur.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur
en eindigt weer bij het museum.
De wandeling kan overdag worden
gecombineerd met een bezoek aan
het museum. Voor tarieven (€ 4,00 pp)
en andere wandelmomenten zie
www.oermuseum.nl. Aanmelden
op 0521-591445 of mail naar
wandelingen@oermuseum.nl.

De startplaats is “Echo-Homes”,
J. Postweg 5, 7973 JB Darp.
Er kan door deelnemers gestart
worden tussen 09.15 uur en 10.30 uur.
Inschrijvingskosten bij voorinschrijving
tot 23 augustus voor 3 dagen fietsen
€ 7,50 p.p. en € 4,75 voor kinderen
t/m 12 jaar. Bij inschrijving na 23
augustus en op startdag vanaf 8.30
uur zijn de kosten € 10,00 p.p. en

€ 5,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Deelname per dag is ook mogelijk
voor een bedrag van € 4,50 en
kinderen € 2,50.
Informatie: www.fietsenprorege.nl
of Echo-Homes tel. 0521-341297
De afstanden zijn 40 of 60 km.
De routes zijn niet uitgepijld. De
deelnemers krijgen een duidelijke
routebeschrijving.

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

Maaltijdservice Thuis
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www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Heel vroeger

Ze zegt: “Ik las je Keitje over een
textielwinkel in Havelte. Wij hadden
zo’n mooi textielwinkeltje bij ons in
Uffelte, maar dat was vroeger, vroeger
komt nooit meer terug.’ Ze zegt het
een beetje weemoedig.
“Weet jij eigenlijk wel dat dat van
Hilbert Slagter was in de Zuidstraat?”
Ik knik.
‘Het was heel klein’, gaat ze verder, “
Maar Hilbert had alles! Van pyjama’s
tot interlockjes, van breiwol tot sokken
en speelgoed.
Ik herinner me, ik spreek nu over
50 jaar terug, de verjaardagen van
meisjes klasgenootjes. Wij hadden dan
‘s middags meisjesvisite.
Dan kwamen alle meisjes uit de klas
in de winkel bij elkaar en dan zeiden
we tegen Hilbert: we moeten een
cadeautje voor L… die is jarig.’
‘Hoeveel centen hebben jullie?’ vroeg
hij dan. Hilbert wist precies wat we
wel en niet konden kopen. Hij zei: dit
geven haar opa en oma, dat krijgt ze
van haar tante, en dit kunnen jullie
wel geven dat krijgt ze nog niet.
Op een ouderwets kladblok schreef hij
hoeveel het kostte en vroeg, hoeveel
geld hadden jullie ook alweer?’
Als het niet genoeg was zei hij: ‘Geef
maar wat je hebt zo is het wel goed.’
‘Wat een prachtige tijd was dat en ja
zoiets krijgen we nooit meer terug’,
zeg ik.
‘Nu klagen opa’s en oma’s dat ze niet
meer weten wat ze hun nakroost
moeten geven, ze hebben alles al en
het meeste kopen ze via internet.
Mede daarom zijn alle kleine
winkeltjes verdwenen.’
dieneke smink

Laat de Havelter vlag wapperen!
In aanloop naar het volksfeest zijn de Havelter vlaggen weer verkrijgbaar.
De vlaggen (formaat 100 x 150 cm) zijn te koop voor € 17,50.
Wappert u mee met een vlag aan uw
bedrijf of woning tijdens de jaarlijkse
feestweek? Neem dan contact met
ons via info@volksfeesthavelte.nl

19 augustus
Speulkoeledienst

of 0612856713.
Of kom bij ons langs op de
voorverkoopavond op vrijdag
24 augustus vanaf 19.30 uur.

Particuliere advertentie

Op zondag 19 augustus wordt om
10.00 uur de jaarlijkse Speulkoeledienst gehouden. We komen bij elkaar
in het openluchttheater De Speulkoele
aan de Kerklaan 2A in Havelte. Bij
slecht weer worden er vroegtijdig
affiches opgehangen waarop staat
dat de dienst verplaatst is naar de
Clemenskerk.
Popkoor Voices4U onder leiding van
Jannie Kroes-Hoekstra werkt mee aan
de dienst.

Heeft u iets te koop?
Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag e 7,50

Genie
Onnavolgbaar was hij.
Niet zeuren dus
dat hij niet wordt nagevolgd.
Louis.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Wie doet er mee met de AWP?

Algemene Waterschapspartij zoekt medestanders
Op 20 maart 2019, zijn er weer
waterschapsverkiezingen. De
Algemene Waterschapspartij
(AWP) doet mee aan de
waterschapsverkiezingen. “Wij zijn
een echte waterschapspartij en niet
verbonden aan een landelijke politieke
partij”.
De titel van ons verkiezingsprogramma
luidt ‘AWP: niet politiek, wel
deskundig’. En dat is meteen de

kortste samenvatting van waar de
AWP voor staat”, zegt Arja Doornbos,
bestuurslid van de Algemene
Waterschapspartij bij Waterschap
Drents Overijsselse Delta.
De AWP zoekt nu mensen,
die volgend jaar willen meedoen met
de waterschapsverkiezingen. “Want
water is van ons allemaal en hoe we
omgaan met water, dat gaat iedereen

aan. Denk bijvoorbeeld aan de
gevolgen van de klimaatverandering,
met hoosbuien en lange warme
perioden”, zegt Arja Doornbos.
“Waterbeheer gaat uiteindelijk over
de eigen leefomgeving. Ook op een
flat drie-hoog heb je er last van als de
straat onder water staat.”
Kijk voor alle informatie op onze
website: www.AWP.nu

Annerie
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

KREMER
uitvaartzorg

‘

Voor al uw
rietdekkerswerken

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17

!
d
oe
g
ijd
lt
a
u
it
�
r
a
a
d
...
...
ivi.
tu
r
fo
Cowi
4

De Kei - 3e jaargang nr. 15 - 1 augustus 2018

Praktijk voor natuurgeneeskunde
Gerard van Seventer
Behandeling van alle chronische klachten

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140
20 x 200
17 x 140
16 x 115

Fijn bezaagd
400 lang
Fijn bezaagd
300 & 400 lang
geschaafd
180 lang
geschaafd veer/groef 300 cm lang

€ 1.50 p/m
€ 1.95 p/m
€ 1.95 p/m
€ 0.90 p/m

Zweeds rabat (gedroogd!!)

28 x 145 Siberisch Lariks
400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Zwart of grijs geïmpregn. 420 lang € 3.25 p/m

Vlonderplanken
Elke woensdag om 19 uur gratis workshop

28 x 145
21 x 140
25 x 145
21 x 145

Vuren geïmpregneerd
Bangkiray
125 & 150 lang
Bangkiray
125 & 150 lang
Lariks
400 cm

€ 2.25 p/m
€ 3.50 p/m
€ 4.50 p/m
€ 2.50 p/m

Essentiele Oliën. Van tevoren aanmelden.

Busselterweg 16, Darp
Www.olietherapie.nl 06-37338835

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

Agenda
1 aug.
De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
4 aug.
OERwandeling rond de Havelterberg - start bij informatiecentrum toegangspoort Holtingerveld - 14.00 uur
4 aug.
OERwandeling rond en in Diever - start bij het OERmuseum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
16 aug.
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 aug.
Speulkoeledienst - Openluchttheater De Speulkoele, Havelte - 10.00 uur
24 aug.
Voorverkoop en inschrijven optocht/straat Volksfeest - Rugbykantine - 19.30 uur
28 aug.
Stratenjurering Volksfeest Havelte
30 aug.	Volksfeest Havelte: kindermiddag en ‘Ik hou van Havelte’ quizavond & de
Heeft u
Wethouders
een aankondiging
31 aug.
Volksfeest Havelte: Havelter markt en Rocking Friday met de Bijtels
1 sept. Volksfeest Havelte: Optocht en Fabulous Saturday met Blizzert X
van een evenemen
t
2 sept. Volksfeest Havelte: Nostalgie met een sportief randje en de Partyrockers
of activiteit?
4-6 sept.	Pro Rege Natuurfiets3daagse - Echos Home Het Baken (PMT gebouw) Laat het gratis in
J. Postweg 5, Darp
de
agenda plaatsen.
5 sept. De Kei nr. 16
(Commerciële age
11 sept. Ophalen oud papier Havelte
ndapunten
in overleg)
19 sept. De Kei nr. 17
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 sept. Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur,
Iedereen is van harte welkom
2 okt.
Ophalen oud papier Havelte
3 okt.
De Kei nr. 18
3 okt.
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

Vogel
Voor al uw schilderwerk
en wandafwerking

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn
Haveman
Pedjit (oosterse
massage)
energetische sportmassage / therapieën
ontspanningsmassage
magnetiseren
Locatie Veendijk 29 7971
kruiden therapie
Locatie

Martijn Haveman
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www.spirit-treatments.nl

www.pizzariminihavelte.nl

behandeling;
Pedjit (indonesische massage)
energetische sportmassage / therapieën
sportmassage
orthomoleculair gerichte conculten

opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen

RN Haveltecursus;
(Drenthe)
meditatie
info@spirit-treatments.nl www.spirit-treatments.nl
veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
tel. 06-33674073

nfo@spirit-treatments.nl

Voor menu en openingstijden:
zie website
zie  website.  
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.kleen.nl

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

behandeling;

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Tot
eind augustus elke dag
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
geopend
voor pizza en ijs!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  

te volgen opleidingen;
energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
cursus;
mediteren

tel; 06-33674073
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Foto: Jorrit Noordhuizen

Een ‘KEI’ van een foto
Op de foto is te zien hoe de gemeente
Westerveld samen met de ontwerper
van het plein (ondergetekende, oudHavelter) en de kwekerij de nieuwe
bomen selecteerde voor het Piet
Soerplein, in totaal 49 stuks.

In november start het plantseizoen
voor bomen en worden ze aangeplant
op het plein. Op het plein komt een
mix van eiken, esdoorns, amberbomen
en doornloze christusdoorns.

Zonnekamp zet hulphonden in bij ouderen
met dementie
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag
door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt
nieuw perspectief. De focus ligt dan ook op het verbeteren van kwaliteit van
leven in de breedste zin van het woord.
Het expertisecentrum bij Hulphond
Nederland doet onderzoek naar
nieuwe en bestaande hulpverlening
binnen de stichting. Momenteel loopt
er een onderzoek naar de mogelijke
inzet van hulphonden bij ouderen
met dementie. Op basis van een
implementatieonderzoek is besloten
om in de praktijk te gaan kijken wat
hulphonden voor deze ouderen
zouden kunnen betekenen.
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Dit gebeurt door middel van een pilot
in verpleeghuis Zonnekamp, onderdeel
van Zorggroep Noorderboog.
Geluksmomenten toevoegen
Zorggroep Noorderboog en Hulphond
Nederland zijn enthousiast over deze
pilot ‘dementie honden’ en gaan hierin
samenwerken. Bijdragen aan kwaliteit
van leven en geluksmomenten toevoegen is waar beide organisaties voor
gaan.

De aannemer treft op het plein de
voorbereidingen voor het creëren
van optimale groeiplaatsen voor de
nieuwe bomen.
Jorrit Noordhuizen

Iedere week op bezoek
De pilot houdt in dat eens per week
één of meer hulphonden voor een
bezoek langs komen op verschillende
afdelingen van Zonnekamp in
Steenwijk, één van de huizen van
Zorgroep Noorderboog. Om hiervoor
gezamenlijk een zo goed mogelijk
programma op te kunnen zetten,
zullen er eerst twee bezoeken met één
of meer hulphonden op verschillende
afdelingen plaatsvinden. Er kan
zo kort worden kennis gemaakt
met de mensen die wonen op de
psychogeriatrische afdeling en
verblijven op de dagbegeleiding, en
een beeld worden gevormd van de
mogelijkheden op de afdelingen. De
familie zal hierover geïnformeerd en
bij betrokken worden.
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DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

RESTPARTIJEN, B-KEUS EN FAILLISSEMENTSPARTIJEN

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
8
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